Regulamin konkursu pod nazwą
„I ja zostanę podróżnikiem”
§1 Postanowienia ogólne
1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „I ja zostanę podróżnikiem” (zwany dalej „Konkursem”).
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym regulaminie (zwanym dalej
„Regulaminem”).
3. Organizatorem Konkursu jest Columbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa), przy
ul. Brukselskiej 20, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod
numerem 0000374505, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy
w wysokości 30 000 zł (zwany dalej „Organizatorem”), działający na zlecenie BIC Polska sp. z o.o
z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 69 (zwana dalej "BIC), która jest również fundatorem nagród
w Konkursie.
4. Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku do 15 lat, nieposiadające zdolności do czynności
prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jedynie pod warunkiem
uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego i działania przez niego oraz spełniające warunki określone
w Regulaminie, dokonujące zakupu w sklepach prowadzących sprzedaż produktów objętych Konkursem
na terenie Polski, będące konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego (zwany dalej
„Uczestnikiem”). Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Uczestniku, rozumie się przez to
Uczestnika działającego przez przedstawiciela ustawowego.
5. Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski w sieci hipermarketów Tesco, których lista stanowi
załącznik nr 3 do Regulaminu, w godzinach ich otwarcia.
6. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.konkursy.bickids.com.pl wraz z możliwością jego
pobrania oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w Regulaminie zasad.
7. Konkurs zaczyna się dnia 27 lipca 2017 r. a kończy w dniu 26 stycznia 2018 r., który jest ostatecznym
dniem zakończenia postępowania reklamacyjnego w Konkursie. Sprzedaż premiowa trwa od 27 lipca do
10 września 2017 r. Zgłoszenia udziału w Konkursie przyjmowane są od dnia 27 lipca do 17 września
2017 r.
8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz BIC, pracownicy podmiotów
współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin (przez
członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku
przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).
Organizator zastrzega sobie prawo (jednak nie będzie miał obowiązku) pobierania pisemnych
oświadczeń od Uczestników Konkursu, dotyczących tego warunku. Uczestnik zobowiązuje się do
przestrzegania określonych w Regulaminie zasad.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
10. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

§2 Zasady i ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie

1.

Aby wziąć udział w Konkursie należy:
a.

w terminie od dnia 27 lipca do dnia 10 września 2017 r. dokonać zakupu dowolnych produktów BIC
Kids w hipermarketach sieci Tesco (zwanych dalej „Produktami promocyjnymi”),

b.

wykonać zadanie konkursowe czyli przygotować opis pod tytułem „Mój wymarzony zawód
przyszłości”, przy czym praca powinna być wynikiem osobistej twórczości dziecka, a w jej tworzeniu
nie mogą pomagać rodzice czy opiekunowie,

c.

w terminie do 17 września 2017 r. przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie poprzez
wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.konkursy.bickids.com.pl lub przesłanie
zgłoszenia składającego się z pracy konkursowej, oryginału paragonu zakupu Produktu
promocyjnego oraz formularza z danymi osobowymi pobranego ze strony
www.konkursy.bickids.com.pl pocztą listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem
„I ja zostanę podróżnikiem Tesco”.

d.

W przypadku dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wypełnienie formularza
dostępnego na stronie www.konkursy.bickids.com.pl, zachować oryginał dowodu zakupu Produktów
promocyjnych objętych Konkursem (paragon fiskalny) w celu potwierdzenia uprawnień do
ewentualnej nagrody.

2.

Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac nadesłanych przez Uczestników Konkursu,
(zwanych dalej „Projektem”).

3.

Prace zgłoszone po terminie, niekompletne lub niezgodne z Regulaminem nie biorą udziału w Konkursie.

4.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu dostarczonych prac.

5.

Uczestnik może być zwycięzcą Konkursu tylko raz, niezależnie od liczby nadesłanych zgłoszeń.

6.

Jednokrotne nabycie Produktów promocyjnych objętych Konkursem upoważnia do dokonania tylko
jednego zgłoszenia. Wielokrotny zakup Produktów promocyjnych biorących udział w Konkursie
potwierdzony na jednym dowodzie zakupu nie uprawnia do kolejnych zgłoszeń. Jeden dowód zakupu to
jedno zgłoszenie. Numer paragonu można zgłosić tylko raz, kolejne zgłoszenia z tym samym numerem
nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenie musi zostać dokonane po zakupie Produktu promocyjnego.

7.

Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie dowolną ilość razy, każdorazowo
spełniając warunki określone w §2 pkt 1 oraz pkt 3 (dokonując kolejnego zakupu Produktów
promocyjnych objętych Konkursem). Organizator ma prawo wezwać Uczestnika, który przesłał więcej niż
jedno zgłoszenie do Konkursu, do przesłania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. Uczestnik, który
nie będzie posiadał wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu odpowiadających ilości dokonanych
zgłoszeń, zostanie wykluczony z Konkursu oraz utraci prawo do nagrody.

8.

Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie – Uczestnik może odstąpić od Konkursu
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy tj. od daty dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie.
Uczestnik po dokonaniu zgłoszenia do Konkursu otrzyma na podany przez siebie adres e-mail niniejszy
Regulamin wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który to stanowi załącznik do
Regulaminu.

§3 Nagrody i zasady przyznawania nagród

1.

W Konkursie przewidziane zostały następujące nagrody:
a. Nagroda główna: (dla Zwycięzcy Konkursu) w ilości 1 (słownie: jednej) sztuki – voucher do Biura
Podróży Janus, Al. Jana Pawła II 46/48, pawilon 19 w Warszawie (zwanym dalej: „Biurem”) o wartości
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), przeznaczony na wycieczkę na Islandię dla dziecka
będącego autorem zgłoszonej pracy wraz z opiekunem, przy czym termin i szczegóły wyjazdu
Zwycięzca Konkursu ustali z Biurem w zakresie usług ograniczonych kwotą 10 000 zł.
b.

Wyróżnienie (dla Wyróżnionych) w ilości 10 (słownie: dziesięć) sztuk: zestaw składający się
z plecaka turystycznego Quechua dla dzieci Forclaz 40, śpiworu biwakowego Quechua Forclaz
Ultralight rozmiar L, maty samopompującej Quechua Forclaz 400 L, ładowarki przenośnej Geonaute
Onpower 710 10050MAH, zegarka sportowego Geonaute Timer W900 M Swip, kompasu z
celownikiem Quechua C400, bidonu turystycznego Quechua 0,6 L, termosu ze stali nierdzewnej
Quechua 0,7 l, menażki aluminiowej dla 1 osoby Quechua oraz latarki Geonaute Dynamo 300 WP –
35 LM o łącznej wartości 979,90 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100).

c.

Do każdej nagrody Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości
wydanej nagrody głównej lub wyróżnienia. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej
nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od
wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi.
Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed
wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej.

2.

Łączna wartość nagród w Konkursie wynosi 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

3.

Dodatkowe nagrody pieniężne zostaną przeznaczone na zapłatę stosownego podatku od wygranej
w konkursach (Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)). Organizator potrąci tę kwotę przy wydaniu nagrody.

4.

Organizator powoła Komisję Konkursową (zwana dalej Komisją), w której skład będą wchodziły co
najmniej 3 osoby: jeden przedstawiciel BIC oraz dwóch przedstawicieli Organizatora. Zadania Komisji:
a.

Weryfikacja prawidłowości zgłoszeń,

b.

Wyłonienie laureatów i listy rezerwowej (ocena zadań konkursowych przesłanych przez
Uczestników),

c.

Sporządzenie listy zwycięzców,

d.

Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji,

e.

Nadzór nad procesem wydania nagród,

f.

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji.

5.

Komisja dokona wyboru jedenastu najlepiej wykonanych zadań konkursowych podczas posiedzeń
Komisji w dniach 2-13 października 2017 r. spośród wszystkich zgłoszeń dokonanych zgodnie
z §2 niniejszego Regulaminu. Spośród jedenastu wskazanych przez Komisję prac konkursowych
zostanie wyłoniona jedna najlepiej wykonana praca wytypowana do nagrody głównej oraz dziesięć
kolejnych najlepszych prac wytypowanych do nagrody wyróżnienia. Komisja wybierze również pięć prac,
które zostaną umieszczone na liście rezerwowej w kolejności wyboru (od najciekawiej wykonanego
zadania konkursowego do najmniej).

6.

W ocenie wykonania zadania konkursowego przez Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące
kryteria (do wyboru przez Komisję):
a.

Zgodność z tematem,

b.

Pomysłowość, oryginalność ujęcia tematu,

c.

Walory estetyczne pracy, słownictwo i stylistykę.

7. Weryfikacja Zwycięzcy i Wyróżnionych:
a.

w ciągu 7 dni roboczych od posiedzenia Komisji Organizator skontaktuje się z Uczestnikiem
wytypowanym do nagrody głównej lub wyróżnienia za pomocą adresu e-mail lub numeru telefonu
podanego w zgłoszeniu do Konkursu. Uczestnik zostanie poproszony o przesłanie dowodu zakupu
Produktów promocyjnych (jeżeli nie przesłał go wcześniej wraz ze zgłoszeniem) oraz Oświadczenia
Laureata dostępnego na stronie www.konkursy.bickids.com.pl, którego treść jest załącznikiem nr 2
do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu Uczestnik winien wypełnić wszystkie pola dotyczące
danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu) oraz potwierdzić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji postanowień regulaminu
Konkursu. Brak wskazania w/w danych uniemożliwi przyznanie nagrody. Wypełnione oświadczenie
wraz z dowodem zakupu należy przesłać listem poleconym Pocztą Polską na adres: Columbit
sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „I ja zostanę podróżnikiem Tesco”
w ciągu 7 dni kalendarzowych od kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.

b.

W przypadku gdy Zwycięzca/Wyróżniony nie spełni warunków pkt 7a prawo do nagrody przechodzi
na kolejnego Uczestnika z listy, a po wyczerpaniu listy – na Uczestnika z listy rezerwowej. Uczestnik
rezerwowy zostanie powiadomiony o ewentualnej wygranej w ciągu 2 dni roboczych, licząc od
ostatniego regulaminowego dnia na wpłynięcie potwierdzeń prawa do nagrody. W przypadku, gdy

Uczestnik z listy rezerwowej nie spełni warunków pkt 7a, prawo do nagrody przechodzi na następną
osobę z listy rezerwowej, aż do jej wyczerpania.
c.

W przypadku wyczerpania listy rezerwowej lub utraty prawa do nagrody przez Zwycięzcę
i Uczestników z listy rezerwowej, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

8.

Ostateczna weryfikacja zakończona zostanie z dniem 15 grudnia 2017 r. Zwycięzca i Wyróżnieni zostaną
powiadomieni o przebiegu weryfikacji telefonicznie lub e-mailowo.

9.

Nagrody wydane zostaną najpóźniej do dnia 22.12.2017 roku.

10. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na inną osobę. Nagroda nie podlega wymianie na
gotówkę.

§4 Reklamacje

1.

Reklamacje można składać pocztą, listem poleconym najpóźniej do dnia 12 stycznia 2018 r. na adres:
Columbit Sp. z o.o., ul. Brukselska 20, 03-973 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja I ja zostanę
podróżnikiem Tesco”. Reklamacja musi zawierać dane Uczestnika, adres, opis przedmiotu reklamacji,
roszczenie i podpis.

2.

Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, nie później niż do
26 stycznia 2018 r.

3.

Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub
e-mailem wysłanym na adres podany w reklamacji.

§5 Prawa Autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego oświadcza, iż: a) przysługują mu
wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego Projektu oraz że Uczestnik przyjmuje na
siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonego Projektu, a w szczególności
odpowiedzialność za ewentualne roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich lub innych praw,
kierowane przeciwko Organizatorowi przez osoby trzecie; b) nie mają i nie będą miały miejsca
jakiekolwiek inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność, w tym szkodę
w związku z korzystaniem, w tym rozpowszechnianiem Projektu.
2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia (licencji) na
korzystanie ze zgłoszonego przez siebie Projektu oraz wykonywania praw zależnych do niego, na
wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zgłoszenia do Konkursu, w szczególności na
następujących: a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych i elektronicznych, na dowolnym
nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego, przede wszystkim do utrwalania Projektów na
wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia
dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów w obrocie gospodarczym
we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach; b) wprowadzania do obrotu i rozpowszechniania
egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji, w tym także poprzez bezpłatne
rozdawnictwo; c) użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy; d) wprowadzania do pamięci komputera
i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem sieci
informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, intranet, extranet oraz telefonii mobilnej,
oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
e) nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
f) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia; g) korzystanie we wszelkich
formach reklamy; h) zarejestrowania jako znaku towarowego.
3.

Organizator będzie miał prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie ze zgłoszonego przez Uczestnika
Projektu, w zakresie, o którym mowa w ust. 2, osobom trzecim.

4.

Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z Projektu zarówno przez Organizatora, jak i upoważnione przez
niego osoby trzecie bez oznaczania jego autorstwa.

5.

Zwycięzca/Wyróżniony w Konkursie przeniesie na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do
zgłoszonego przez niego Projektu w zakresie, o którym mowa w ust. 2, oraz udzieli zezwolenia, o którym
mowa w ust. 3. Z tytułu zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Zwycięzcy/Wyróżnionemu nie będzie
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z uwagi na fakt, że przyznana nagroda pieniężna stanowi
ekwiwalentne świadczenie ze strony Organizatora za stworzenie Projektu oraz przeniesienie praw do
niego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, oraz udzieli zezwolenia, o którym mowa w ust. 3. Brak zgody
na zawarcie umowy, o której mowa powyżej, będzie jednoznaczny z rezygnacją z zajęcia miejsca
w Konkursie.

6.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z hasłami, Projektami
przekazanymi Organizatorowi, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich powstałych
w ten sposób zobowiązań i zaspokoić we własnym zakresie roszczenia osób trzecich.

7.

Organizator oświadcza, że z najwyższą starannością będzie respektować prawa autorskie Uczestników
do stworzonych przez nich Projektów, a w szczególności zobowiązuje się do niewykorzystywania
Projektów zgłoszonych do Konkursu, lecz nienagrodzonych (za wyjątkiem przeprowadzenia procedur
koniecznych dla realizacji Konkursu) oraz do niewprowadzania zmian do Projektów bez porozumienia
z ich twórcami.

§6 Dane osobowe

1.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.

Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane jedynie na potrzeby związane z Konkursem.

3.

Poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych na
potrzeby Konkursu.

4.

Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do ich poprawiania lub
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Wszelkie oświadczenia w tym zakresie można
składać listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora. W przypadku żądania zaprzestania
przetwarzania danych osobowych, zgodnie z ust. 2, Uczestnik rezygnuje z udziału w Konkursie.

5.

Dane osobowe są przetwarzane jedynie na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2281 z późn. zm.).

§7 Postanowienia końcowe

1.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Zwycięzcy/Wyróżnionemu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani
do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).

2.

Uczestnika oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza
żadnych praw osób trzecich.

3.

Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych
wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika.

4.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego,
zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Columbit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-973 Warszawa) przy ul. Brukselska 20,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000374505, sąd
rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-358-97-17, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 zł
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy konkursowej Konkursu „I ja zostanę podróżnikiem”.
Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta: …………………………………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta: ………………………………………………………………………
Data: …………………………………..........................................................................

Załącznik nr. 2 - Oświadczenie Laureata
OŚWIADCZENIE LAUREATA
Uczestnika konkursu „I ja zostanę podróżnikiem”
odbywającego się w dniach 27/07 – 10/09/2017 r. w hipermarketach Tesco

Dane dziecka:
Imię i nazwisko :__________________________________________________________________________
Wiek dziecka: __________ lat
Dane opiekuna:
Imię i nazwisko: __________________________________________________________________________
Adres zamieszkania (na terytorium Polski):
Ulica, numer domu/mieszkania: ______________________________________________________________
Kod pocztowy: __ __ - __ __ __
Miejscowość: _______________________________________
Oświadczam, że nadesłana praca jest wynikiem osobistej twórczości dziecka, którego jestem
przedstawicielem ustawowym oraz że regulamin konkursu „I ja zostanę podróżnikiem” jest mi znany
i spełniam warunki przewidziane w §1 pkt. 4 oraz pkt.8 tego regulaminu.
Zostałem poinformowany o tym, że powyższe dane osobowe będą przetwarzanie przez Columbit Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Brukselskiej 20, 03-973 Warszawa jedynie na potrzeby związane z konkursem „I ja zostanę
podróżnikiem” oraz o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych, a także do ich poprawiania lub
żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Oświadczam jednocześnie, że podane przeze mnie dane i złożone oświadczenie są prawdziwe i ponoszę
wobec Columbit Sp. z o.o. z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

Miejscowość:

…………………………………………………………

Data:

…………………………………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis opiekuna:

…………………………………………………………

Oświadczenia dotyczące praw autorskich do nadesłanego projektu.

Udzielam Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia (licencji) na korzystanie ze zgłoszonego przez siebie
Projektu oraz wykonywania praw zależnych do niego, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie
zgłoszenia do Konkursu, w szczególności na następujących: a) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek

techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, cyfrową oraz na nośnikach magnetycznych, optycznych
i elektronicznych, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego, przede wszystkim do
utrwalania Projektów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, kliszy
fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, używania projektów
w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach; b) wprowadzania do obrotu
i rozpowszechniania egzemplarzy lub innych nośników we wszelkich kanałach dystrybucji, w tym także
poprzez bezpłatne rozdawnictwo; c) użyczenia, dzierżawy lub najmu egzemplarzy; d) wprowadzania do
pamięci komputera i przechowywania w pamięci komputera; publicznego udostępniania za pośrednictwem
sieci informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, intranet, extranet oraz telefonii mobilnej,
oraz w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
e) nadawania i reemitowania za pośrednictwem wizji przewodowej lub bezprzewodowej albo satelity;
f) publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania oraz odtworzenia; g) korzystanie we wszelkich formach
reklamy; h) zarejestrowania jako znaku towarowego.
Organizator będzie miał prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie ze zgłoszonego przeze mnie Projektu
osobom trzecim.
Wyrażam zgodę na korzystanie z Projektu zarówno przez Organizatora, jak i upoważnione przez niego osoby
trzecie bez oznaczania jego autorstwa.
Z tego tytułu nie będzie mi przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z uwagi na fakt, że przyznana nagroda
stanowi ekwiwalentne świadczenie ze strony Organizatora za stworzenie Projektu oraz przeniesienie praw do
niego w zakresie, o którym mowa powyżej oraz udzielenie zezwolenia, o którym mowa powyżej.

Miejscowość:

…………………………………………………………

Data:

…………………………………………………………

Czytelny, własnoręczny podpis opiekuna:

…………………………………………………………

Załącznik nr 3
LISTA SKLEPÓW TESCO

Nazwa sklepu

Adres

Kod
poczt.

Miasto

Bełchatów

ul. Kolejowa 6

97-400

Bełchatów

Bielsko-Biała

ul. Warszawska 80

43-300

Bielsko-Biała

Biłgoraj Apis

ul. Gen. Komorowskiego 18

23-400

Biłgoraj

Bochnia Galeria Rondo

ul. Partyzantów 2A

32-700

Bochnia

Bogatynia

ul. Daszyńskiego 43A

59-920

Bogatynia

Bolesławiec

Al. 1000-lecia 49

59-700

Bolesławiec

Brzeg Dolny

Al. Jerozolimskie 39

56-120

Brzeg Dolny

Brzeszcze

ul. Ofiar Oświęcimia 24A

32-620

Brzeszcze

Bydgoszcz

ul. Toruńska 101

85-817

Bydgoszcz

Bytom Szombierki

ul. Karpacka 1A

41-90

Bytom

Bytom

ul. Chorzowska 86

41-910

Bytom

Chełm

ul. Lwowska 24

22-100

Chełm

Chrzanów

ul. Szpitalna 15

32-500

Chrzanów

Czechowice - Dziedzice

ul. Legionów 83A

43-502

Czechowice-Dziedzice

Częstochowa

ul. Drogowców 43

42-200

Częstochowa

Człuchów

ul. Kasztanowa 4

77-300

Człuchów

Dąbrowa Tarnowska

ul. Sucharskiego 11

33-200

Dąbrowa Górnicza

Dzierżoniów

ul. Świdnicka 71

58-200

Dzierżoniów

Ełk

ul. Suwalska 8/10

19-300

Ełk

Garwolin

ul. Kościuszki 61

08-400

Garwolin

Gdańsk Chełm

ul. Cienista 30

80-046

Gdańsk

Gdynia II

ul. Nowowiczlińska 35

81-577

Gdynia

Gdynia

ul. Kcyńska 27

81-005

Gdynia

Gliwice Helical

ul. Pszczyńska 315

44-100

Gliwice

Gliwice Sośnica

ul. Wielicka 8

44-103

Gliwice

Gliwice

ul. Łabędzka 26

44-110

Gliwice

Głogów

ul. Piłsudskiego 15

67-200

Głogów

Gorzów Wielkopolski
Słowianka

ul. Słowiańska 70

66-400

Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

ul. Górczyńska 19

66-400

Gorzów Wielkopolski

Gostyń

ul. Leszczyńska 5

63-800

Gostyń

Góra Kalwaria

ul. Pijarska 123

05-530

Góra Kalwaria

Grajewo

ul. Dworna 29

19-200

Grajewo

Grójec

Kobylin 1B

05-600

Grójec

Gubin Donald

ul. Budziszyńska 10

66-620

Gubin

Hrubieszów Vis

ul. Dworcowa 4

22-500

Hrubieszów

Inowrocław BRICO

ul. Wojska Polskiego 16

88-100

Inowrocław

Jawor

ul. Poniatowskiego 17

59-400

Jawor

Jelenia Góra Cieplice

ul. Wolności 239A

58-560

Jelenia Góra

Jelenia Góra

ul. Jana Pawła II 17

58-506

Jelenia Góra

Kalisz

Al. Wojska Polskiego 2

62-800

Kalisz

Kalisz

ul. Majkowska 28

62-800

Kalisz

Katowice

ul. Chorzowska 107

40-101

Katowice

Kędzierzyn Koźle

ul. Głubczycka 12

47-200

Kędzierzyn Koźle

Kętrzyn

ul. Budowlana 13

11-400

Kętrzyn

Kielce

ul. Świętokrzyska 20

25-400

Kielce

Kluczbork

ul. Byczyńska 101

46-203

Kluczbork

Knurów

ul. Szpitalna 37

44-194

Knurów

Kolbuszowa

ul. Tarnobrzeska 25

36-100

Kolbuszowa

Konstantynów Łódzki

ul. Jana Pawła II 11/13

95-050

Konstantynów Łódzki

Końskie

ul. Staszica 1

26-200

Końskie

Kostrzyn nad Odrą

ul. Gorzowska 98

66-470

Kostrzyn nad Odrą

Koszalin

ul. Paderewskiego 1

75-450

Koszalin

Kościan

ul. Śmigielska 53A

64-000

Kościan

Kościerzyna

ul. Hallera 29

83-400

Kościerzyna

Kozienice

ul. Warszawska 34

26-900

Kozienice

Kraków Kapelanka

ul. Kapelanka 54

30-347

Kraków

Kraków

ul. Wielicka 259

30-663

Kraków

Krapkowice

ul. 3-go Maja 44

47-303

Krapkowice

Legnica Ferio

ul. Chojnowska 41

59-220

Legnica

Leszno

ul. Poznańska 3

64-100

Leszno

Limanowa Petrol

ul. Tarnowska 9B

34-600

Limanowa

Lubaczów

ul. Pułkownika Dąbka 2A

37-600

Lubaczów

Lubartów

ul. Lubelska 84

21-100

Lubartów

Lubin

ul. Paderewskiego 101

59-300

Lubin

Lublin

ul. W. Orkana 4

20-504

Lubin

Łapy Beauty

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 116

18-100

Łapy

Łęczna Bingo

ul. Chełmska 29

21-010

Łęczna

Łomża

ul. Zawadzka 38

18-400

Łomża

Łowicz

ul. Ułańska 12

99-100

Łowicz

Łódź Widzew

ul. Widzewska 22

92-308

Łódź

Łódź Bałuty

ul. Pojezierska 93

91-341

Łódź

Łódź Śródmieście

ul. Piłsudskiego 15/23

90-306

Łódź

Łuków

ul. Międzyrzecka 49

21-400

Łuków

Malbork

Grobelno 68A

82-200

Malbork

Mielec

ul. Żeromskiego 15

39-300

Mielec

Międzyrzecz

ul. Konstytucji 3-go Maja 2

66-300

Międzyrzecz

Milanówek

ul. Królewska 123A

05-822

Milanówek

Mysłowice

ul. Moniuszki 61

41-400

Mysłowice

Nakło nad Notecią

ul. Sądowa 114A

89-100

Nakło nad Notecią

Namysłów

ul. Mariańska 3

46-100

Namysłów

Nisko Lucky

ul. Podoficerska 2

37-400

Nisko

Nowy Sącz

ul. Prażmowskiego 11

33-300

Nowy Sącz

Olsztyn

ul. Pstrowskiego 16

10-602

Olsztyn

Oława

ul. 3-go Maja 51

55-200

Oława

Opole

Pl. Teatralny 13

45-056

Opole

Opole

ul. Ozimska 72

45-368

Opole

Ostrołęka

ul. Gen. Armii Aleksandra
Gorbatowa 30

07-410

Ostrołęka

Ostrowiec Świętokrzyski

ul. Mickiewicza 30

27-400

Ostrów Świętokrzyski

Ostrów Wielkopolski
Ostrovia

ul. Kaliska 120

63-400

Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski

ul. Księdza Czesława Majorka 2

63-400

Ostrów Wielkopolski

Piła

ul. Bydgoska 135

64-920

Piła

Płońsk

ul. Rzemieślnicza 6

09-100

Płońsk

Polkowice

ul. Młyńska 2A

59-100

Polkowice

Poznań Serbska

ul. Serbska 7

61-696

Poznań

Poznań

ul. Opieńskiego 1

60-685

Poznań

Poznań

ul. Mrągowska 4

60-161

Poznań

Pruszcz Gdański

ul. Ignacego Domeyki 1

83-000

Pruszcz Gdański

Przemyśl

ul. Lwowska 36

37-700

Przemyśl

Puławy Orange

ul. Dęblińska 18D

24-100

Puławy

Racibórz

ul. Opawska 84

47-400

Racibórz

Radzyń Podlaski

ul. Mieczysława Stagrowskiego 1

21-300

Radzyń Podlaski

Rawicz

ul. Stanisława Kamińskiego 2

63-900

Rawicz

Ropczyce

ul. Grunwaldzka 41

39-100

Ropczyce

Ruda Śląska

ul. 1-go Maja 370A

41-700

Ruda Śląska

Rybnik

ul. Żorska 2

44-200

Rybnik

Rydułtowy

ul. Ładna 2

44-280

Rydułtowy

Rzeszów

Al. Powstańców Warszawy 13

35-329

Rzeszów

Sieradz

ul. Wojska Polskiego 11

98-200

Sieradz

Skierniewice

ul. Czesława Liska 1

96-100

Skierniewice

Sławno

ul. Kupiecka 4

76-100

Sławno

Sochaczew

Wójtówka 2D

96-500

Sochaczew

Sokółka

ul. Lotników Lewoniewskich 3

16-100

Sokółka

Sosnowiec

ul. 1-go Maja 21-23

41-200

Sosnowiec

Stalowa Wola

ul. Przemysłowa 2B

37-450

Stalowa Wola

Starachowice

ul. Wyszyńskiego 14

27-200

Starachowice

Stargard

ul. Szczecińska 81

73-110

Stargard

Starogard Gdański

ul. Zblewska 5

83-200

Stargard Gdański

Staszów

ul. Mickiewicza 62

28-200

Staszów

Sulechów

ul. Tkacka 10

66-100

Sulechów

Suwałki

ul. Kościuszki 103

16-400

Suwałki

Swarzędz

ul. Cieszkowskiego 39

62-020

Swarzędz

Szamotuły

ul. Jana Pawła II 3

64-500

Szamotuły

Szczawno Zdrój
Wałbrzych

ul. Łączyńskiego 44

58-310

Szczawno Zdrój

Szczecin

ul. Milczańska 31F

70-117

Szczecin

Szczecinek

ul. Koszalińska 82

78-400

Szczecinek

Świdnica

ul. Strzegomska 2

58-105

Świdnica

Świebodzice

ul. Wałbrzyska 42A

58-160

Świebodzice

Świebodzin

ul. Sulechowska 8

66-200

Świebodzin

Świecie

ul. Cukrowników 2

86-100

Świecie

Świętochłowice

ul. Chorzowska 19

41-605

Świętochłowice

Tarnowskie Góry

ul Zagórska 220

42-600

Tarnowskie Góry

Tarnów Gemini

ul. Nowodąbrowska 127

33-100

Tarnów

Trzebnica

ul. Siostry Hilgi Brzoski 4

55-100

Trzebnica

Turek

ul. Konińska 25

62-700

Turek

Tuszyn

ul. Rzgowska 100

95-080

Tuszyn

Tychy

ul. Towarowa 2

43-100

Tychy

Ustroń

ul. Cieszyńska 32

43-450

Ustroń

Warszawa Gocław

ul. Fieldorfa 41

04-125

Warszawa

Warszawa KEN

Al. KEN 14

02-797

Warszawa

Warszawa Mory

ul. Połczyńska 121

01-377

Warszawa

Warszawa Piastów

ul. Tysiąclecia 7

05-820

Warszawa

Warszawa Ursus

ul. Sosnkowskiego 1C

02-495

Warszawa

Warszawa

ul. Górczewska 218

01-460

Warszawa

Warszawa

ul. Stalowa 60/64

03-429

Warszawa

Włocławek

ul. Kruszyńska 17/27

87-800

Włocławek

Wodzisław Śląski

ul. 26-go Marca 96

44-300

Wodzisław Śląski

Wrocław Bielany

ul. Czekoladowa 11

55-040

Wrocław

Wrocław Marino

ul. Paprotna 7

51-17

Wrocław

Wrocław Octava, Magnolia

ul. Legnicka 58

54-204

Wrocław

Wrocław Sródmiescie

ul Długa 37/47

53-633

Wrocław

Wrocław

ul. Kiełczowska 74

51-315

Wrocław

Września

ul. Kaliska 17

62-300

Września

Wyszków

ul. Pułtuska 96

07-200

Wyszków

Zakręcie (gm. Krasnystaw)

Zakręcie 2J

22-300

Krasnystaw Zakręcie (gm.
Krasnystaw)

Zambrów

ul. Mazowiecka 4A

18-300

Zambrów

Zielona Góra

ul. Energetyków 2A

65-729

Zielona Góra

Żagań

ul. Reymonta 3

68-100

Żagań

Żary

ul. Broni Pancernej 15

68-200

Żary

Żory

ul. Malinowa 1

44-240

Żory

Żywiec

Al. Legionów 45

34-300

Żywiec

